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betegségekről. Tisztába lettünk az un.
"életév veszteség " fogalmával is. Röviden ismertette a magas vérnyomás és a
cukorbetegség kialakulását, a kezdeti
tüneteket, és azt mit tehetünk, ha már
kialakultak ezek a betegségek. Megismerkedtünk az un. "okos tányér" tartalmával is. Ezt követően munkatársai
vércukor, vérnyomás és testzsír mérést
végezetek az érdeklődőknél, majd az
eredményeket kiértékelve személyre
szabott tanácsokat kaphatott mindenki a
táplálkozással kapcsolatban.
Köszönet minden megjelentnek, és nem
utolsó sorban Barnáné Susa Évának és
m u n k a t á r s a i n a k !
Bízom benne, hogy egészsége védelmében mindenkinek hasznosan telt a délutánja!
2017. június 21-kén Barnáné Susa Éva
egészségfejlesztő, dietetikus tartott egy
nagyon tartalmas előadást. Átfogó ké-

pet mutatott be hazánk népességének
alakulásáról, a leggyakoribb halálokokról, a helytelen életmódunkból adódó

2017. június 22-én tartották a kömlődi
iskolában a tanévzáró ünnepséget. Nem
túlzás azt mondani, hogy családi körben történt az esemény, hiszen 12 kisdiák vet részt mindösszesen az alkalmon. A néhány szülő aki elkísérte őket
nem alkotott túl népes vendégsereget.
Szomorúan emlegetjük ezt a tényt, hiszen az őszi tanévkezdésre is rányomja
bélyegét az alacsony létszám Vajon
elindul-e a következő tanév Kömlődön?
A tanévzáró a hagyományoknak megfelelően zajlott, ahol is Presser Ferencné elmondta utolsó beszámolóját a mögöttünk hagyott tanévről.
Neki valóban az utolsó tanéve volt az
idei, hiszen nyugállományba vonul.
A gyerekek nagy szeretettel köszöntötték ezen alkalomból és a hála virágait
adták át neki.
A tantestület nevében Ráczné Wiszt
Vilma igazgató búcsúztatta el kollégáját.

Néhány gyermek könyvjutalomban
részesült jó tanulmányi vagy szorgalmi
eredményéért.
Kömlőd Község Önkormányzata is
készített könyvjutalmakat a kiváló ta-
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„ Kedves óvodám, sok víg nap után ,
Itt a búcsúnap, indul a csapat ”

Kovács Mihályné, védőnő.

nulóknak, melyet Bogáth István polgármester adott át azoknak, akik ezt kiérdemelték.
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Énekelték a ballagási ünnepségen a
Gézengúz óvoda ballagó nagycsoportosai, mikoris még egyszer utoljára körbejárták óvodájukat sok-sok virággal a
kezükben, hogy búcsút vegyenek tőle,
hiszen őket szeptemberben már az iskola várja: „ Tollam, ceruzám kísér ez
után” .
Lilla néni minden kisgyerektől egy-egy
kedves emlék, történet felidézésével
búcsúzott, majd átadta útravalóul a
ballagóknak járó tarisznyát, benne a
hamuban sült pogácsával, némi aprópénzzel, az óvodástársak névsorát tartalmazó emléklappal, és a Szülői Munkaközösségtől kapott , gravírozott ceruzával.
Ezután minden ballagó egy-egy verssel
köszönt el szeretett óvodájától , a kedvenc játékaiktól, az óvónéniktől, dajka
néniktől , társaiktól. Majd még egyszer
óvodásként egy közös és emlékezetes
műsorral kedveskedtek a jelenlévő vendégseregnek: Kicsik- nagyok –
felnőttek táncoltak vidáman a
Játékországról szóló zenére, mely nem
más, mint a mi kis óvodánk.
Ezt követően a Szülői Munkaközösség
tagjai köszönték meg a dolgozók egész
éves munkáját egy cserép gyönyörű
virággal. Köszönjük az elismerő szavakat , és egyben az egész éves közreműködést!
Az ünnepséget immár hagyományosan
egy hatalmas, tüzijátékos, Gézengúz
csokitorta elfogyasztása zárta.

2017. június 4-én a Kömlődi Trianon
Emlékműnél gyülekeztek azok, akik a
helybeli megemlékezésen rést vettek.
A református templom kis harangjának
csendülése jelezte, hogy 97 évvel ezelőtt milyen gyalázat érte népünket,
szeretett hazánkat.
Szemeti Ferenc lelkipásztor emlékező
gondolataiban felsorolta, persze csupán
kivonatosan, milyen veszteségek értek

bennünket.
Szólt arról mennyi mindent vettek el
úgy népességben, mint anyagi javakban. Kiemelte, hogy az ország mintegy
kétharmad részét elcsatolták és ott idegen uralom van mind a mai napig.
A megemlékezés végén a résztvevők
egy szál virág elhelyezésével és néma
főhajtással emlékeztek az egykori vészterhes időkre.
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Június 24-én a kömlődi mazsorettek a
felvidéki Ímely községben vendégszerepeltek. Az ottani falunapra kaptak
meghívást ezzel viszonozva azt a látogatást és szereplést melyet tavaly a
k ö ml ő d i f al u n a p o n az í me l y i
szupernagyik tettek.
Nagy szeretet vette körül a kömlődi
csoportot és ennek megfelelően a táncosok műsorát nagy közönség siker
fogadta.
A lányok mindkét csoportja szereplési
lehetőséget kapott. A kicsik ugyan csupán négyen ropták a táncot, míg a nagyobb csoport mind a nyolc szereplője
részt vett a produkciókban.
A frissen elkészült fellépő ruha ugyancsak elnyerte a közönség tetszését.
Az újonnan szervezett kömlődi mazsorettek első határon túli szereplése kapcsán Kömlőd neve ismét kezd szépen
csengeni a mazsorettvilágban. Hála és
köszönet Madari Évának, aki nagy lelkesedéssel készíti fel a lányokat eseményről eseményre.

Rendhagyó összejövetelre gyülekeztek
a falu nyugdíjas klubjának tagjai június
12-én. Az elmúlt idő bizonyította, hogy
Heldné Ibolya vezetésével nagyon jól

2.

2017. augusztus 12-én lesz az idei
falunap.
A képviselő-testület döntése értelmében 11-én pénteken lehetősget biztosítanak DISCO szervezésére a rendezvény téren
A színpad és nagysátor használható.
A részletek megbeszélésére Bogáth
István polgármester jogosult.
Kérik azokat akik szeretnének
DISCO-t szervezni mielőbb jelentkezzenek a polgármesteri hivatalban

csinálják a dolgukat, összekovácsolódtak, kirándulnak, megtartják az ünnepeket , színházba járnak közösen, barátságokat alakítanak ki a szomszédos fal-

vakbeli nyugdíjas klubokkal. Arra az
elhatározásra jutottak, hogy a nagyobb
támogatási lehetőség érdekében alakuljanak egyesületté.
Az alapító okirat áttanulmányozása
során, közösen döntöttek azon pontokról, mely benne szerepelt. Eldöntötték,
hogy a leendő egyesület elnökének
Held Mártonné Ibolyát javasolják, és
választják. Két elnökségi tagnak választották Androvity Józsefné és Rajkó
Lajosnét. Ellenőrző Bizottsági tagokat
is kellett választani. Polyák Csabáné,
Keszler Sándorné, Keszler Istvánné
személyében szintén egyhangúlag választotta meg őket a megjelent tagság.
Most már csak a bírósági bejegyzésre
várnak, hogy a jövőben egy új egyesület működjön Kömlődön, nevezetesen a
Kömlődi Nyugdíjas Egyesület.
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Kömlőd Község Önkormányzata a
tisztelet és megbecsülés jeléül tartott
házi ünnepséget a Polgármesteri Hivatalban Kömlőd község köztisztviselőinek, közalkalmazottjainak, a védőnői
és a háziorvosi szolgálatban dolgozóknak. Tette ezt azért, mivel egymáshoz
közel esik a pedagógus nap, a Semmelweis nap, a köztisztviselők napja, bár
ez utóbbiról már nem emlékeznek meg
központilag, azért Kömlődön a hagyományoknak megfelelően nem felejtkeznek el azokról akik a köz szolgálatában
állnak.
Az ünnepség keretén belül Bogáth István Polgármester Úr köszöntötte a
megjelenteket, egy-egy szál virággal
megköszönte munkájukat. Szeretettel
fordult Presser Ferencné, Erzsikéhez,
aki hosszú-hosszú évek pedagógusi
szolgálata után nyugállományba vonul.
Egy csokor virágot és egy kedves apró
ajándékot nyújtott át Erzsike számára.
Emlékezzen a pihenés éveiben is Kömlődre, a gyerekekre, akiket oly szeretettel terelgetett még a nehezebb években
is, amikor vissza kellett időbe menni
kb. 100 évet, hiszen ismét 1-4 összevont osztályokba kell helytállniuk a
pedagógusoknak.
Szintén egy csokor virággal köszönte
meg Furákné Mózes Lilla vezető óvónő
munkáját, aki a jövőben már nem tölti
be ezt a szerepét a kömlődi óvodában,
beadta a felmondását és közös megegyezéssel elmegy Kömlődről.
Az továbbiakban kötetlen beszélgetéssel folytatódott az ünnepség, kicsit lazítva a mindennapok munkájából.
Varga Katalin

A Nyugdíjas Klub köszöni mindazoknak a megjelenését, akik elfogadták a
rendezvényükre a meghívást, hiszen a
nagy-nagy hőség ellenére is jól sikerült
az összejövetel. Köszönik a Polgármesteri Hivatal támogatását, a klubtagok
kitartó munkáját, amit rendezvényről,
rendezvényre megtesznek a siker, a jó
hangulat érdekében amihez nagyban
hozzájárul Zeke Kálmán a rendszeres
zeneszolgáltatással.
Mindenkit szeretettel várnak a klubtagok soraiba, vagy akár pártoló tagnak
is, hogy a bővülő létszámmal még több
embernek megadhassák a lehetőséget a
kikapcsolódásra, a felhőtlen szórakozásra.
Held Mártonné Ibolya

Ez évben már másodszor nyílt lehetőség egy kis felhőtlen kikapcsolódásra,
fürdőzésre Pápán a termálfürdőben a
Szociális Bizottság támogatásával. Ez
évben 43 fő vett részt az utazáson, felnőttek, gyerekek és csecsemők együtt,
ennek ellenére nagyon fegyelmezett
volt a csoport. Bár a fürdőben több csoportra oszlott a társaság, azért a medencékben rendre találkoztak egymással.
Az étkezésről mindenki maga gondoskodott, ki-ki az otthonról hozott szendvicsekkel oldotta meg, ki-ki pedig a
fürdő területén csillapította éhségét
meleg étellel. Dörömbözy Piroska szintén a bizottság támogatásával megör-
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vendeztette a gyerekeket egy finom
jégkrémmel, ami nagyon jólesett, hiszen igazán kánikulai meleg napot fogtak ki.
Hazafelé indulva mindenki kicsit bágyadtan, de örömteli programot maga
mögött hagyva ült a buszon kipihenve a
fürdőzés fáradalmait a Kömlődig tartó
úton.
Szép, tartalmas időt tölthettek együtt
mindazok, akik rászorultságuknál fogva
lehetőséget kaptak erre a kis kikapcsolódásra.
Netrebenka Andrea elbeszéléséből lejegyezte Varga Katalin

